
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA. - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SU/2262/2019/22141/ZM V Bratislave dňa 03. decembra 2019

STAVEBNÉ PÓVOLENIE

Mestská čast' Bratislava-Karloya Ves ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podra § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podra Fg 3a ods. 5 zák«'na č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení

pisov (d'alej ,,cestn5 "), v nadváznosti na § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce ana vyššie
územné celky, v znení neskorších -predpisov, podra čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR BratisÍavy,
podra 8)§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,správny póriadok?), na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

podra § 66 stavebného zákona aostatných súvisiacich ustanovení stavebného zákona
a správneho poriadku, v spojení s § 10 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

stavebné povolenie
na zmenu dokoněenej ěasti stavby,

s názvom: ,,Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava?,

stavebný objekt: SO Ol - Bytový dom Jamnického 18,

pre stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jamnického 18,
841 05 Bratislava 4,

miesto stavby: bytový dom so súpisným číslom 3025, na pozemku registra CKN parcely č.
3566/10 katastrálne územie Karlóva Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova
Ves, Bratislava?), Jamnického ul. č. 18,

úěel stavby: bytová budova - zmena dokončenej časti stavby bytového domu ("§ 43b ods.
(l) písm. a) stavebného zákona),

popis stavby:
Ide o 13 podlažný bytový dom na Jamnického ul. č. 18, postavený v stavebnejasústave Pl.l4.
V rámci komplexnej obnovy bytového domu sa budú realizovat' nasledovné práce:

Zateplenie obvodového plášt'a:
Bude použitý zatepl'ovací systém StoTherm Mineral 1, s konečnou omietkou StoSilco.
Kontaktný zateprovací systém obvodového muriva fasádnych plášt'ov, s použitím platní z
minerálnej vlny (MW), pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvarni
(hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.



Realizácia tohto systému bude vykonaná v súlade s normou STN 73 2901 Vykonávanie
vonkajších tepelno-izolačných kompozitných systémov (ETICS), ďalej s technologickým
predpisom dodávatera systému a technickými a bezpečnostnými listami jednotlivých materiáÍov
a komponentov. Montáž buďe vykonaná odborne zaškolenou realizačnou firmou.
Montáž hmoždiniek bude vykonaná podra kotevného plánu a hmoždinky budú zapustené do
izolantu, s následným zaslepením izolačnou zátkou. 'Týmto spí"sobom sa prerušia tepe,Iné mosty
spósobené hmoždinl«.ami a zabráni sa prekresrovaniu hrnoždiniek na povrch omietky.
Napojenie zatepl'ovacieho systému na rámy okenných a dverových výplní bude riešené
pomocou systémových líšt. Napojenie zatepl'ovacieho systému na parapety bude vykonané
pomocou systémovej lišty. Táto lišta umožnf lineárnu dilatáciu parapetu bez rizika prasklín v
zatepl'ovacom systéme v okolí parapetu a súčasne vytvára čistý detail pri napojení parapetu na
omietku ostenia. Napojenie klaínpiarskych prvkov na fasádu bude vykonané pomocou lišty,
ktorá umožňuje klarnpiarskym prvkom dilatovat' voči zatepl'ovaciemu systému, a súčasne
vytvára čistý detail v napojení na omietku. V nadpraží okien a dverí bude do zatepl'ovacieho
systému vložená lišta zabraňujúca stekajúcej vode zatekat' do nadpražia k rámom okien a dverí.
Zateplenie stropu pivnfc:
Žateplenie stropov v spoločných častiach 1 .n.p. a stropov v technickom podlaží pod bytovými
priestormi bude systémom ISOVER NF 333 V, o ?bke 50 mm, so striekanou povrchovou
úpravou. V časti vo vchode bude zateplenie realizované systémom ETICS, s izoláciou z
minerálnej vlny o hrúbke 50 rnm.
Zateplenie strešného plášt'a:
Na ?ude položená geo?textília, o minimálnej plošnej hmotnosti 200 g/m2 a
tepelnoizolačné dosky z EPS 150, o hrúbke 80+80 mm (160 mm celkom), kladené v dvoch
vrstvách so vzájomným otočením o 90 stupňov, mechanicky kotvené k podkladu. Pri výstupe na
strechu bude v rozsahu 1,500 metra od otvoru nehorravá izolácia z minerálnej vlny. l'qa izoláciu
bude uložená geotextília o minimálnej plošnej hmotnosti 200 g/m2. Hydroizolačnú vrstvu bude
tvorit' fi51ia FATRAFOL 810, mechanicky kotevná podra pokynov výrobcu. Atika objektu bude
navýšená vrstvou XPS 100 mm + OSB doska 25 mm, kotvenými do atikového panelu. Súčast'ou
opráv strechy bude oprava odvetrávacích šachiet, s navýšenfm drevenými fošňami a izoláciou a
ich osadenie sarnovetracími hlavicarni a výmena vetracích mriežok v plnom rozsahu. Vše,tky
klampiarske výrobky vrátane kútových, rohových a štartovacích líšt budú z poplastovaného
plechu, VO zvolenom farebnom odtieni.
Výmena výplní otvorov:
Okná a dvere v spoločných častiach BD, ktoré v súčasnosti nespÍňajú kritériá minimálnych
tepelnoizolačných vlastností, je potrebné vymenit' všetky. Existujúce vstupné brány sú
vymene,né za ocerové zasklené steny s prerušeným tepelným mostom a izolačným
bezpečnostným zasklenírr. Pri bytoch vo vlastníctve fyzických osób sa toleruje max. 15 % pl8ch
bytových otvorových konštrukcií (okien) pre splnenie kritérií pre ŠFR?B. Po dohode majitel'ov
budú všetky póvodné drevené výplne v bytoch vymenené v rárnci obnovy a zateplenia bytového
ďomu. Ďalej budú vymenené interiérové dvere a zasklené steny za ocel'ové resp. drevené dvere a
zasklené steny. Okná budú vymenené za plastové so 7-komorovým profilom s tepelnoizolačným
troj sklom.
Zateplenie a oprava balkónov a loggií:
Železobetónové konštrukcie lodžií majú nasledovné poruchy - trhliny v betónovej hrnote,
zatekanie dažd'ovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže, vytváranie tepelného
mosta. Odstránenie poruchy pozostáva z nasledovných krokov:
odstránenie podlahových vrstiev (keramická dlažba), odstránenie zdegradovaného betónu
tlakovou vodou a jeho vyspravenie '? ošetrenie. skorodovanej výstuže, vytvorenie nových
podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy, oplechovanie zábradlia,
montáž zábradlia a zateplenie dosky.
Mal'by spoločných priestorov a výmena povrchov v spoločných priestoroch:
Úprava povrchov podláh v spoločnýeh priestoroch - na schoďisku budú podlahy z PVC -
LINO FATRA NOVOFLOR EXTRA EFEKT 2014-3 hr. 2 mm, spolu s typovými
doplnkarni - soklarni, schodiskovými hranarni atď.
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Úprava povrchov podláh v priestoroch pivníc - povrch bude vyspravený a ošetrený
uzatváracím epoxidovým náterom na betónové podlahy.
Úprava kovových povrchov poistkových a rozvodných skríň, hydrantov v interiéri a dvierka
rozvodných skríň v exteriéri - 3-vrstvový náter na kovové povrchy (metalizovaný + 2-x
polyuretanový - RAL 7031 ).
V spoločných častiach pivníc bude nová marba stien otemvzdorným náterom s ochranou
proti ple?sniam (napr. Primalex fortissimo).
Vstupy do domov - P«5vodný povrch z keramickej dlažby bude vybúraný, betónová doska
vyspravená systémom opráv betónových konštmkcií a opatrená uzatváracím a ochranným
náterom na betón a vytvorí sa povrchová úprava z protišmykovej keramickej dlažby -
gressu.
Výmena deliacich priečok v pivniciach:
Po odstránení póvodných drevených deliacich priečok jednotlivých kobiek bude na
rozdelenie kobiek použitý systém l'ahkej ocel'ovej pivničnej steny, s jednoduchými dverami
(ADLO).
Rekonštrukcia okapového chodníka:
Póvodný okapový chodník bude vy5úraný, podklad vybraný, s nasypaným štrkom
zhutnením a dilatovanou betónovou doskou v spáde od objektu.
Výmena spoločných rozvodov vody. plynu, kanalizácie, vzduchotechniky a elektroinštalácie:
Vnútorná -kanalizácia je delená na splaškovú a dažd'ovú. Projekt zdravotechniky rieši
rekonštrukciu zvislých odpadových potrubí splaškovej a dažd'ovej kanalizácie. V súčasnosti
sú odpadové potrubia splaškovej kanalizácie vedené v bytových jadrách a dažd'ové zvody sú
vedené v schodisku a na chodbe. Tieto existujúce odpadové potrubia splaškovej a dažd'ovej
kanalizácie budú demontované a nahradené novými potrubiarni z plastu materiálu PP systém
HT a budú vedené v pí'vodnej trase.
Vnútorný vodovod:
V súčasnosti je prívod stuďenej vody pod podlahou l.np. Na existujúcom prívode je
umiestnený uzáver vody. Od hlavného uzáveru bude celý rozvod demontované a nahradené
novými potrubiami p8vodnej trase.
Vedra prívodu studenej vody je aj existujúci prívod teplej vody a cirkulácie teplej vody z
podlahy l.np. Na týchto potrubia sú tiež ,umiestnené na zvislom potmbí uzávery. Od
uzáverov bude celý rozvod demontované a nahradené novým.
Vnútorný plynovod:
Do objekt je privedené potrubie NTL plynu dimenzie DN50 z vedrajšieho objektu. V
súčasnosti je hlavný ležatý rozvod plynu vedený pod stropom l .np. k jednotlivým stúpacím
potrubiam, ktoré sú vedené v bytových jadrách. Celý rozvod je z potrubia ocerového
čierneho spájaného zvarovanfm. Za vstupom do objektu bude na existujúce potmbie
umiestnený domový uzáver plynu DN50. Od uzáveru bude celý rozvod demontované a
nahradené novými potmbiami.
Elektroirištalácia a bleskozvod:

Projekt rieši:
demontáž jestvujúceho stúpacieho vedenia,
dodávku nového stúpacieho vedenia,
dodávku a montáž nových napájacích káblov pre výt'ahy,
úpravu a prezbrojenie rozvádzačov merania JOP,
prezbrojenie časti hlavného rozvádzača HR,
zbernicu potenciálového vyrovnania,
výmenu existujúceho osvetlenia pre výt'ahmi a v spoločných chodbách,
bleskozvod.

Projekt vzduchotechniky rieši výmenu existujúcich azbestocementových stúpačiek Póvodné
azbestocementové stúpačky budú demontované, a nahradené novou stúpačkou z tzv. Spira
potrubia.

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

SO
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Pre realizáciu zmeny časti stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba sa bude realizovat' podra predloženej projektovej dokumentácie z06/2019, ktorú

vypracoval Ing. arch. Roman Porubec - autorizovaný architekt, overenej v stavebnom konaní,
ktorá tvorí nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej
dokumentácii musí byt' dopredu odsúhlasená v stavebnom konaní.
Pri realizácii stavby musia byt' dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
Stavbu možno začat' i po nadpbudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné
povolenie stráca platnost' ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
Stavebník je povinný najnesk8r do 15 dní po skončení výberového konania písomne oznámit'
stavebnému úradu zhotovitel'a stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitel'a
uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavebných prác.
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou (§ 75 ods.l stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému
úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.(§ 75a ods.4 stavebného zákona).

7. Po celú dobu výstavby musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohl'í ?zor proji

8. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, overená projektová dokumentácia a stavebný denník.

9. Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
staveIbného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady omnožstve asp6sobe
zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Stavba bude dokončená vtermíne do 31.12.2021. Vprípade, že termín nebude m«"ct' byt'
dodržaný, je stavebník povinný požiadat' stavebný úrad o jeho predÍženie.

11. Stavebnfk je povinný pred začatím stavby požiadat' majiterov podzemných inžinierskych sietí o
ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavat' ich ochranné pásma v zrnysle príslušných
predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy %konávané ručne.

12. Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.

13. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvatel'ov.

14. Stavebnfk je povimiý zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie.

15. Stavenisko musí byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov ostavbe
aúčastníkoch stavby ( § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona ). Stavenisko je potrebné
označit' identifikačnou taburkou, ktorá musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito
údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitera a stavbyvedúceho, d)
terrnín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozora.

16. Na skládku materiálu využit' vlastný pozemok. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat'
čistoju na stavbou znečistených komunigáciách averejných priestranstvách avýstavbu
zabezpečit' bez pomšenia plynulosti cestnej a pešej premávky.

17. Stavebník je povinný si zabezpečit' povolenie na rozkopávku v prípade zásahu do verejnej
'komunikácie a verejného priestranstva.

18. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst'
k ohrozeniu života, a to prípadíie aj úplným ohradením ( § 43i ods. 3 písm. a) stavebného
zákona ). Oplotenie staveniska bude vybudované pred začatím realizácie stavby.
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Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky pódra zákona č. 1 33/20 13 Z.z.
Stavebník je povinný dodržiavat' požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

21 . Dokončenú stavbu možno užívat' na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, o ktoré
musí stavebník požiadat' stavebný úrad.
Stavebník je povinný odovzdat' v kolaudačnom konaní potvrďenie sIjrávcu digitálnej mapy
o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 1/1995.

23. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác dodržiavat' podmienky v stanoviskách
dotknutých orgánov:

Hasičský a?záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - vyjadrenie zo dňa 01.08.2019:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozom pre konanie
nasledujúce podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dqkuíentáciou stavby požadujeme ho predložit' pri kolaudačnom konaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, H}avné mesto SR so sídlom v Bratislave
- stanovisko zo dňa 15.08.2019:
Z hl'adiska ochrany vereiného zdravia súhlasím s predloženým návrhom PD s týmito podmienkami:

Zabezpečit', aby demontáž a likvidáciu azbestocementového materiálu vykonávala firrna, ktorá
má na túto činnost' oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie Úradu verejnéhó zdravotnfctva SR
podl'a § 5 ods. 4 písm. o) a § 41 ods. 1 zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Pred uvedením dočasných pracovných priestorov s kontrolovaným pásmom počas demontáže a
likvidácie AZC materiálu do prevádzky je potrebné, aby oprávnená firma požiadala orgán
verejného zdravotníctva o ich posúdenie podl'a § 13 ods. 4 písm. j) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Po ukončenf demontážno-likvidačných prác preukázat' hygienicky vyhovujúci sp8sob likvidácie
nebezpečného odpadu kat. č. 17 06 05 - stavebné materiály obsahujúce azbest.
Pri kolaudácii predložit' výsledok laboratórneho rozboru vzorky vo'dy z nového vodovodného
rozvodu, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody podra Vyhlášky MZ SR č. 247/2017
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnoSti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 30.07.2018:
Z hradiska odpadového hospodárstva, orgán štátnei správy odpadového hospodárstva nemá
námietky k predmetnei stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

P6vodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch napr.:
správne zaradit' odpad podra platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut'
na prÍpravu na opátovné pouŽitie inému,
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je moié alebo účelné zabezpečit' jeho
prípravu na opátovné použitie; odpad taktq nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
zhodnotením v rámci svo5ej činnosti, ak nie je mo,mé alebo účelné zabezpečit' jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jehó recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

22.
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odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zho'dnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciú o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému oígánu štátnej správy odpadového hospodárstva ( Fg
2 vyhláška M'lP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jeďnou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka.

Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia verkoobjemového
kontajnera), následne sa musí odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.
Nakorko počas stavebných prác vznikne viac ako 1 t nebezpečných odpadov za rok, póvodca
odpadov požiada orgán Štátnej spr?ávy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podra § 97
ods. (l) písm. g) zákona o odpadoch na zhromažd'óvanie nebezpečných odpadov u póvodcu
odpadu.

Podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bodu č,.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, tunajší úrad vydá
závázné stanovisko. Podkladom pre vydanie závázného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii žiadame predložit' doklady o sp«'sobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpad?u oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy o4padov podl'a vyjadrenie
tunajšieho úradu v stavebnom povolei tíxatívne označená stavba, z ktorejOKlaClOCh muSi

odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt'
preďložeriý originál uvedených dokladov.

Podl'a § 77 ods. 2 zákona o odpadoch póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavelných a
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v
inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je p6vodcom odpadov ten, kto uvedené práce
vykonáva.

R5voďca odpadov zodpovedá za nakladanie s'odpadmi podl'a tohto zákona a plní povimiosti
podl'a § 14 zákona o odpadoch.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm.
b) zákona o odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom úvedených
konaní, sa v prípadoch konania podra osobitného predpisu považujú za závázné stanovisko.

V prípade, že d8jde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového
hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o
nové vyjadrenie.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo d'ňa 14.08.2019:
Na-základe Vašei žiadosti k stavebnému povoleniu na stavbu ,,Komplexná obnova bytového domu"
vydávarne toto stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podl'a E319 ods. 2 zál«.ona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a kraiiny v znení neskorších predpisov (d'alei len ,,zákon OPK"):

k

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území obce a v územf s .prvým stupňom ochrany,
podra § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny
podl'a dmhej časti zákona.
Rekonštruovaný bytový dom je situovaný v južnom okraji urbanizovanej časti Karlovej Vsi, v
blízkósti Územia európskeho významu Bratislavské luhy SKUEVOO64, Chráneného vtáčieho
úzémia Dunajské luhy SKCHVUOO7 a Chráneného areálu Sihot', kde platí 2. a 3. stupeň
ochrany podl'a §§ 13 a 14 zákona OPK.
Na navrhovanej stavbe nebol realizovaný prieskum výskytu cmánených druhov fauny.
Vzhl'adom na jej umiestnenie a výšku budovy nie .je momé vylúčit' prítomnost' chránených
živočíchov, napr. rí"znych druhov netopierov alebo mákov, ktoré osídl'ujú vetracie o{ví>ry a
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štrbiny v budovách, čím sa stavby v urbanizovanom prostredí stávajú ich prirodzeným areálom.
Pred začatím stavebných prác odporúčame v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody SR, Správa
Chránenej krajimiej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (pracovisko
Bratislava, Karloveská 63, 841 04 Bratislava), overit' výskyt chránených živočíchov
rekonštmovanom objekte.
V prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov je potrebné zabezpečit' ich ochranu v
súlade s § 35 ods. l á 2 zákona OPK a postupoÝat' podl'a § 35 ods, 8 zákoría OPK a § 127
zákona č. 50/ 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Stavebnfk a organizácia uskutočňujúca stavbu, prípravu stavby alebo iné práce podl'a
stavebného zákona nález ihned' ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a
urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokial' o ňom nerozhodne
stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody. Vo veciach ochrany živočíchov je
vecne príslušným orgánom ochrany prírody Ministerstvo životného prostredia SR.
Projektová dokumentácia neobsahuje informácie o drevinách rastúcich na pozemku
prípadnom rozsahu výrubu spojenom. s uskutočnením obnovy existujúceho bytového domu.
Súhlas orgánu ochrany prírody v pósobnosti mestskej časti sa bude vyžadovat' podra § 47 ods. 3
zákona OPK na všetky stromy s obvodom laneňa nad 40 cm a súvislé krovité porasty s výmerou
nad 10 m 2.
Počas stavebných prác bude potrebné zabezpečit' ochranu drevín rastúcich na pozemku v
blízkosti stavby v súlade s § 47 ods. 1 zákona OPK a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. a v súlade s opatreniami podl'a STN 83 7010
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podl=a ktorej sa výkopové práce ani
zhutňovanie pódy nesmie vykonáyat' v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch
nie je možné, výkop sa musí vykonávat' mčne a nesmie sa viest' bližšie ako 2,5 m od páty
kmeňa. Pri hÍbení výkopov sa nesmú prerušit' korene hmbšie ako 3 cm. Korene sa móžu
prerušit' jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

Technická inšpekcia, a.s. - stanovisko zo dňa 15.08.2019:
Z hl'adiska požiadaviek bezpečnosti a 'ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré ie potrebné doriešit' a
odstránit' v procese výstavby:
Zistenia:

2.1. Elektroinštalácia STN 33 2000-5-523:2004 je od 24.01.2014 zrušená a nahradená normou
STN 33 2000-5-52:2012. /EZ/

2.2. Elektroinštalácia STN 33 2310:1987 je od Ol.09.2008 nahradená normou STN 33 2000-5-
51.2010. /EZ/

2.3. Elektroinštalácia - napát'ová sústava je uvedená v rozpore s čl. 312.2.1 STN 33 2000-
1:2009. /EZ/

2.4. Elektroinštalácia - prostredie je stanovené podra neplatnej normy STN 33 2000-3:2000,
zrušenej od Ol.05.2011, rozpor s STN 33 2000-1:2009. /EZ/
2.5. Elektroinštalácia - projektová dokumentácia požaduje vykonanie odborných prehliadok a
odborných skúšok podra neplatnej STN 33 2000-6:2007, rozpor s STN 33 2000-6:2017. /EZ/
2.6. Elektroinštalácia STN EN 60439-4 (35 7107):2005, uvádzaná v projektovej dokumentácii
je neplatná, rozpor s S"IN EN 61439-5 (35 7107):2013. /EZ/
2.7. Elektroinštalácia = SIN EN 60439-2 (35 7107):2002+A1:2006, uvádzaná v projektovej
dokumentácii je neplatná, rozpor s STN EN 6143 9-6 (3 5 7107):2013, /EZ/
2.8. Elektroinštalácia STN EN 60439-3 (35 7107):1998+Al :2002+C2:2006+A2:2002, uvádzaná
v projektovej dokurríentácii je neplatná, rozpor s STN EN 61439-3 :20l2. /EZ/
2.9. Elektroinštalácia STN EN 60439-5 (35 7107):2000, uvádzaná v projektovej dokumentácii
je neplatná, rozpor s STN EN 61439-5 (35 7107):2011 . /EZ/
2.10. Elektroinštalácia - protokol o určenf vonkajších vplyvov nie je podpísaný predsedom
komisie, rozpor s čl. N. 1.3 .4 a prí]lohou č. 5 STN 33 2000-5-51:2010. /EZ/
2.11. Elektroinštalácia - protokol o určení vonkajších vplyvov je neúplný, nie sú stanovené
vplyvy pre vonkajšie prostredie, rozpor s STN 33 2000-5-51:2010, /EZ
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2.12. Elektroinštalácia - usporiadanie uzemňovačov typu A obsahuje zvislý vodič, nie je
spojený s každým zvodom, rozpor s čl. E.5.4.2.1 STN EN 62305-3 (34 1390):2012. /EZ/

Pripomienky a upozornenia:
2.13. Bleskozvod v d'alšom stupni projektovej dokumentácie riešit' v podrobnostiach v zmysle
súboru noriem S'IN EN 62305 (analýza rizika, vyhotovenie bleskozvodu, ochranné opatrenia
pred úrazom živých bytostí dotykovým a krokovým napátím, elektrické a elektronické systémy
v stavbách). /EZ/

* 2.14. Ochranu zariadení pred prepátiami v d'alšom stupni projektovej dokumentácie riešit' v
podrobnostiach v zmysle STN 33 2000-4-443 :2007 a STN 33 2000-5-534:2009. /EZ/

Súčasne upozorňuieme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavŤeb
a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení m8žu
ovplyvnit' stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokurnentáciu vyhradeného technického zariadenia potrubný rozvod zemného
plynu je potrebné posúdit' v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14
ods. 1 písm, d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou
osobou Technickou inšpekciou, a.s.
Na splaškovej kanalizácii je prevádzkovater povinný podl'a § 39 zákona 364/2004 Z.z. a vyhl. č.
200/2018 Z.z. Ýykonat' skúšky temosti.

*

*

*

*

V kónaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky úěastníkov konania.

ODÓVODNIE:

Stavebnfk - Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jamnického 18,
841 05 Bratislava 4, ktorých zastupuje správca - Správcovské bratislavské dru9stvo, Drobného 27,
841 0l Bratislava 42, IČO: 35 803 -843, ktorý poverÍl zastupovaním spoločnost' PRO - JET+, s.r.o.,
Kl'akovská 877/?, 966 81 Žarnovica, IČO: -50 558 722,-adresa pre doručovanie: ul. Hutníkov
305/19, 965 0l Žiar nad Hronom, podal dňa 04.09.2019 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na
zmenu časti dokončónej stavby s názvom:

,,Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava?
stavebný objekt: SO Ol - Bytový dom Jamnického 18,

miesto stavby - bytový dom so súpisným číslom 3025, na pozernku registra CKN parcely č.
3566/l O k.ú. Karlova Ves, Bratislava, Jamnického ul. č. 18.

Stavebník zaplatil správny poplatok podra položky č. 60 písm. a) bod 2. zákona č. 1 45/ 1995
Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Stayba ,,Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava" stavebný objekt:
SO Ol- Bytový dom Jamnického 18, bude realizovaná v bytovom dome so súpisným číslom 3025,
ktorý je zapísaný na LV č. 3415 pre stavebníkov, pričom bytový dom sa nachádza na pozemku
registra CKN parcely č. 3566/10 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, Jamnického ul. č. 18, ktorý je
zapísaný na LV č. 4678 pre stavebníkov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene dokončenej časti stavby.
Nakol'ko predmetom stavebného povolenia sú stavebné úpravy a udížiavacie práce, v zmysle

ustanovenia 39a ods. (3) písm. c) stavebného zákona sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení
stavby.

Mestsk4 čast' Bratislava- Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa dňa 30. 10.2019
oznámila začiatok stavebného konania stávby listom č. KV/SU/2262/2019/18242/ZM, účastníkom
konania a dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí a orgariizáciárn verejnou vyhláškou,
podl'a § 61 stavebného zákona a podra § 26 ods. 1 správneho poriadku.
- -Účastníci konania adotknuté orgány mali určenú lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienok 7 pracovných dní.

Do spisového materiálu povol'ovanej stavby nenahliadol žiadny účastník konania, ani
dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie. V konaní neboli v zákonnej lehote
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vznesené námietky účastníkov konania a pripomienky dotknutých orgánov, správcov IS
a organizácií.

Podl'a F§ 61 ods. 3 stavebného zákona o priebehu stavebného konania na stavbu ,,Komplexná
obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava" stavebný objekt: SO Ol - Bytový dom
Jamnického 18, boli účastníci konania oboznamovaní. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na
stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny orgán urnožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho
poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa k podkladom stavebného povolenia.

Stanoviská a požiadavky účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov uplatnené
v tomto konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou
spisového materiálu. V stavebnom konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu
fotokópie.

Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastrríctva č. 3415, 4678, 2513, zápisnica zo schódze vlastníkov bytov anebytových
priestorov zo dňa 28.1l.2018, kópia katastrálnej mapy, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov
a organizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, 2 x projekt pre
stavebné póvolenie, projekt organizácie výstavby, mandátna zínluva, výpisy z obchodného registra.

Vstavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' apriložené doklady vzmysle
ustanovení § 61, § 62, F3 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; pričom-zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené

.vba spÍňapráva aprávom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či5

podmienky vydaného právoplatného územného rozhodnutia a či neboli v novom posúdení zistené
ókolnosti, ktoré by zhoršovali chránené záujmy obyvatel'ov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b)
stavebného zákona.

Stavebný úrad vkonaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4, a 5
spráyneho poriadku, pričom podra § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákomni ainými právnymi
predpismi, podl'a § 3 ods. 2 mali účastníci konania moiost' sa v konaní vyjadrit', podl'a § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecóu bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konaríie prebiehalo
hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania, podra § 3 ods. 5 rozhodoval podra
spol'ahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.

Na základe hore uvedených skutočÍ'iostí rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto rozhodnutia.

POťJČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo ?dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho
poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost", je moié preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.
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Príloha:

projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doruěí:

I. 'Účastníkom konania formóu verejnej vyhlášky:
1. stavebník: Vlástníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jamnického 18, 841 05

Bratislava 4, ktorých zastupuje správca - Správcoyské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841
Ol Bratislava 42, IČO: 35 803 843, ktorý poveril zastupovaním spoločnost' PRO - JET+, s.r.o.,Ul Bratislava 42, IUO: j:i 8Uj 84j, KtOry poveril zastupovanim SpOlOčnOSta í'í«o - JEI +, s.r.o.,
Krakovská 877/?, 966 81 Žarnovica, IČO: 50 558 722, adresa pre doručovanie: ul. Hutníkov
305/19, 965 0l Žiar nad Hronom
Ing. arch, Roman Porubec, Trnavská cesta 102, 821 0l Bratislava 2 - projektant
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, móžu byt' stavebným konaním priamo
dotknuté

2.
3.

II. Na vedomie:

1. Hasičský a zácmanný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8,
'C)ffi;sný-:ad Bratislav'a?,-odbJr s'taro-st}'ivosti o-životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava 3

3.

III. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Co: - spis

Vybavujé: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

!r, rsla.?1!
i- ? ?aitsA<á ča'A

mmííi? ěk=€-é'iThÍel
, -;,ta»bného ?
hiám. sv. Fraríň'h'm I
»=',2 62 Bratislan 4

1.

Dátum doručenia:

L.), At. t0«'i
Dátum zvesenia:
z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

Mastská č;asť bttsÍa*s -
o?m éxemn?

3s, ?v, )2-to 1'!:i
S<)6 l/et

-a st?bn;h; '?ua
Nám. sv. Františka @
M.2 62 Bratislam 4
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